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Rådmannens forslag til vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven §12-11 at forslag til
detaljreguleringsplan for Ny vei til Arendal Havn, Eydehavn med plankart og bestemmelser
datert 20.04.2020, legges ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 29.04.2020 sak 20/43
Møtebehandling
Øystein Krogstad Olsen (KrF) og Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende
endringsforslag:
Næringsområdene N7, N8 og N9 tas ut av planen før den legges ut til offentlig ettersyn.
Øystein Krogstad Olsen (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag:
 Det må i høringsperioden utredes en sammenkobling av de to avkjørslene fra Fv 410,
slik at den gamle avkjørselen kan stenges.


Ulemper i form av vann- og masseforskyvning for de nærmeste naboene til
Kloppedalsmya må ivaretas.

Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende endringsforslag:
1. Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.2, 2. strekpunkt, endres fra «Minimum 1,5
biloppstillingsplasser per boenhet i rekkehus, kjedebolig og småhus inntil 4
boenheter» til «Minimum 1,5 biloppstillingsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser per
boenhet i rekkehus, kjedebolig og småhus inntil 3 boenheter.»
2. I de fire siste strekpunktene tilføyes «...og 1 sykkelparkeringsplass...» etter
«biloppstillingsplass».
3. Før 2.gangsbehandling av planen må følgende foreligge:
a. Avtale om reetablering av frisbeegolfbane mellom kommune/fylkeskommune
og SSK.
b. Ytterligere krysningspunkt mellom Gif1/Gif2 og o_Skv1.5 for å legge til rette
for bruk av naturområdene øst og vest for veien.
Tomm Wilgaard Christiansen (Uavh) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nedbygging av skogsområder/natur er et stort problem, og det ser ikke ut til å avta.
Nå har vi vært på befaring på Eydehavn og sett hvor store skogsområder som her vil
forsvinne. Jeg foreslår at et tilsvarende område skog/natur vernes et annet sted i kommunen.
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F.eks ved at Bymarka-grensa utvides.
Votering
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Endringsforslaget fra Øystein Krogstad Olsen (KrF) og Einar Krafft Myhren (SV) ble
enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Øystein Krogstad Olsen (KrF) ble enstemmig vedtatt.
Endringsforslaget fra Einar Krafft Myhren (SV) ble enstemmig vedtatt.
Tilleggforslaget fra Tomm Wilgaard Christiansen (Uavh) falt med 7 (KrF 1, Sp 1, H 2, FrP 1,
Ap 1, V 1) mot 2 (Uavh 1, SV 1) stemmer.
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven §12-11 at forslag til
detaljreguleringsplan for Ny vei til Arendal Havn, Eydehavn med plankart og bestemmelser
datert 20.04.2020, legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Næringsområdene N7, N8 og N9 tas ut av planen før den legges ut til offentlig ettersyn.
Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.2, 2. strekpunkt, endres fra «Minimum 1,5
biloppstillingsplasser per boenhet i rekkehus, kjedebolig og småhus inntil 4 boenheter» til
«Minimum 1,5 biloppstillingsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet i rekkehus,
kjedebolig og småhus inntil 3 boenheter.»
I de fire siste strekpunktene tilføyes «...og 1 sykkelparkeringsplass...» etter
«biloppstillingsplass».
Før 2.gangsbehandling av planen må følgende foreligge:
a. Avtale om reetablering av frisbeegolfbane mellom kommune/fylkeskommune
og SSK.
b. Ytterligere krysningspunkt mellom Gif1/Gif2 og o_Skv1.5 for å legge til rette
for bruk av naturområdene øst og vest for veien.
Det må i høringsperioden utredes en sammenkobling av de to avkjørslene fra Fv 410, slik at
den gamle avkjørselen kan stenges.
Ulemper i form av vann- og masseforskyvning for de nærmeste naboene til Kloppedalsmya
må ivaretas.
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Reguleringsplanforslag for Arendal havn, Eydehavn.
Rådmannens forslag til vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven §12-11 at forslag til
detaljreguleringsplan for Ny vei til Arendal Havn, Eydehavn med plankart og bestemmelser datert
20.04.2020, legges ut til offentlig ettersyn.
Vedlegg
Vedlegg 1 Oversiktskart
Vedlegg 2 Planbeskrivelse m/Konsekvensutredning_2020-04-20
Vedlegg 3 Plankart 2020-04-20
Vedlegg 4 Reguleringsbestemmelser 2020-04-20
Vedlegg 5a Uttalelser merknader
Vedlegg 5b Uttalelser merknader
Vedlegg 6 Innspill med rådmannens kommentarer
Vedlegg 7 ROS-analyse_2020-02-10
Vedlegg 8 Delutredning Trafikkstøy 2020-02-14
Vedlegg 9 Støysonekart_2020-02-18
Vedlegg 10 Notat Tunellalternativ gjennom Ulleråsen Statens vegvesen 2019-05-15
Vedlegg 11 Rapport Geoteknikk Statens vegvesen 2020-02-07
Vedlegg 12 Rapport Ingeniørgeologi Agder fylkeskommune 2020-03-26
Vedlegg 13 Notat Sårbarhetsvurdering_2020-01-23
Vedlegg 14 Notat Forurensning_2020-01-24
Vedlegg 15 Delutredning Friluftsliv, by- og bygdeliv 2020-04-20
Vedlegg 16 Delutredning Landskapsbilde 2020-04-20
Vedlegg 17 Delutredning Naturmangfold_2020-04-20
Vedlegg 18 Notat Barnetråkk_2020-01-30
Vedlegg 19 Rapport Kulturhistorisk registrering Agder fylkeskommune 2019-11-28
Vedlegg 20 Delutredning Kulturarv 2020-04-20
Vedlegg 21 Illustrasjon Hovedgrep_2020-04-20
Vedlegg 22 Illustrasjon Planforslaget -mot gjeldende_2020-04-20
Vedlegg 23 Illustrasjon Plansituasjon Eydehavn samlet_2020-04-20
Vedlegg 24 Illustrasjon Veisystem_2020-04-20_A3
Vedlegg 25 Illustrasjon Kollektivruter_2020-02-03_A4
Temakart (inkl. registreringer og verdivurderinger), samt 3d illustrasjoner kan også sees i webmodellen:
http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=699fd1c83ea34239baa44f79
06d706dc
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Bakgrunn
Den 02.02.2017 gjorde Arendal bystyret følgende vedtak:

Etter at bystyret gav rådmannen mandat til å igangsette arbeidet med regulering av ny vei til
Arendal havn ble det etablert et prosjekt hvor kommuneplanutvalget fulgte opp med vedtak i møte
den 22.03.2017 om å varsle planoppstart av detaljreguleringsarbeid for ny vei til Arendal havn på
Eydehavn. Det ble samtidig varslet forslag om nye næringsarealer i forbindelse med den nye
veien. Varselet ble sendt ut og annonsert den 31.03.2017.
Arendal kommune har utarbeidet planprogram med fastsetting av utredningsprogram og prosess
for medvirkning, samt siling av alternativer. Planprogrammet ble behandlet og fastsatt av
kommuneplanutvalget i møte den 12.12.2018.
Statens vegvesen har på oppdrag fra Agder fylkeskommune prosjektert den nye fylkesveien og
utført nødvendige grunnundersøkelser.
Agder fylkeskommune har utført påkrevd kulturhistorisk registrering.
På grunnlag av prosjektert veitrase har konsulentfirmaet Asplan Viak AS utarbeidet forslaget til
detaljreguleringsplanen med konsekvensutredning i henhold til § 12-3 i plan- og bygningsloven.
Formålet med planforslaget er å legge til rette for å skaffe hjemmel for å etablering av ny effektiv
og trygg vei til Arendal havn på Eydehavn.
Det er også et mål å få omregulert de kommunalt eide byggeområdene på Ulleråsen fra bolig til
næring.
Planområdet strekker seg fra kystveien (fv.410) i nordvest til Nitridveien i sørøst. Planen grenser
mot Else Hagens vei og eksisterende boligområder i øst, følger tidligere plangrense mot nord og
mot Kystveien i vest. Planområdet omfatter alle arealer berørt av gjeldende regulerte
hovedatkomst, slik at disse kan reguleres i samsvar med gjeldende bruk og/ eller tidligere
regulering.
Hovedårsaken til at planområdet er blitt utvidet til også å ta for seg store deler av eksisterende
boligområder syd for den planlagte fylkesveien, er at dagens regulerte tilførselsvei da vil kunne bli
opphevet.
Planforslaget omfatter i hovedsak bygging av ny fylkesvei og tilrettelegging av nye næringsarealer
langs den nye veitraseen.
Planforslaget legger til rette for følgende utbyggingstiltak:




Etablering av ny fylkesvei fra fv.410 Kystveien til Nitriden.
Ny hovedavkjørsel som T-kryss på Kystveien(fv.410) ved Ulfsryggen.
Ny rundkjøring med påkobling Else Hagens vei.
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Ny rundkjøring sørøst for Nitridenveien.
Utbedring og heving av Breivikveien med påkobling til den nye fylkesveien.
Utbedring av Nitridveien fra Kristen Staksnæs veien frem til ny rundkjøring i havna.
Etablering av to nye næringsområder på sørvestsiden (N7 og N8) og nord (N9) for
veitraseen ved Ulleråsen.
Realisering av regulert næringsområde (N1) og utvidelse av havneområde (N6) mellom
Nitridenveien og Else Hagens vei.
Realisering avregulerte boligområder med adkomst Breivikveien.

Planforslaget medfører at regulerte boligområder på Ulleråsen og Ulfsryggen, samt
parkeringsplass ved Kloppedalsmyra idrettsplass omreguleres til næringsarealer,
samferdselsanlegg og grønnstruktur.
Vedlagt planbeskrivelse beskriver ufyllende i forhold til valg av vegtrase og alternativer.
Innkomne merknader til planoppstart og høring av planprogram.
Arendal kommune varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av
planarbeid til berørte parter i brev og kunngjorde dette også i avisannonse den 31.03.2017.
Varselet ble også lagt ut på kommunens hjemmeside. Frist for å komme med uttalelse eller
merknader ble satt til den 22.05.2017.
Alle uttalelsene/ merknadene er lagt ved dette saksfremlegget i sin helhet (vedl.5a/5b) sammen
med et sammendrag av hovedtrekkene i hver merknad som er kommentert av rådmannen (vedl.6).
Vurderinger
Planforslaget bygger på nasjonale mål for transportpolitikken gitt i Stortingsmelding om ny
Nasjonal transportplan 2014-2023.
Det nasjonale målet for transportpolitikken er:
«Å tilby et effektivt, tilgjengelig sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets
behov for transport og fremmer regional utvikling».
Målene i planforslaget er brutt ned i fire hovedmål:
 God fremkommelighet og regional utvikling.
 Trafikksikkerhet.
 Miljø.
 Universell utforming.
Kommunen står overfor flere utfordringer i dette område. Det foreligger interessemotsetning
mellom hensyn til å følge opp nasjonale/regionale og kommunale føringer i forhold til havne- og
næringsvirksomheten og dens utvikling på den ene siden og boligområdene med deres
nærområder og ikke minst trafikksikkerheten i område.
Samtidig må kommunen/offentligheten være bevist i forhold til økonomien i prosjektet, både i
forhold til etablering og fremtidig vedlikeholdsutgifter.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor og henvisning til planbeskrivelse med KU og tilhørende
rapporter anbefaler rådmannen at planforslaget detaljregulering for Ny vei til Arendal Havn,
Eydehavn legges ut til offentlig ettersyn.
Driftsmessige konsekvenser
Det er inngått en intensjonsavtale mellom Arendal kommune og (Aust-)Agder fylkeskommune om
bygging og finansiering av ny vei fra Neskil til Arendal havn. Bystyret godkjente avtalen vedtak i
møte den 02.02.2017.
Det legges opp til at veien blir fylkesvei og det vil da være fylkeskommunen som står for videre drift
av veien.
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 22. april 2020.
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